
 

 

      

  

 
   

      

 

 

 

TAURON to druga co do wielkości Grupa energetyczna w Polsce, zajmująca się wydobyciem węgla oraz produkcją, 
dystrybucją, sprzedażą energii elektrycznej, ciepła i gazu.  
 
Działamy na obszarze równym niemal 1/5 powierzchni kraju na terenie 5 województw. Codziennie ponad 25 tys. 
pracowników odpowiada na potrzeby kilku milionów naszych klientów. Naszą misją jest dostarczanie 
nowoczesnych rozwiązań, które dają energię w ciągle zmieniającym się świecie. Kluczem do naszego sukcesu są 
pasja i zaangażowanie pracowników.  
 
To, co dla nas ważne, określają wartości PRO, czyli partnerstwo, rozwój i odwaga. Poszukujemy ludzi chętnie 
rozwijających swoje kompetencje, otwartych na nowe wyzwania, innowacyjnych oraz potrafiących budować 
partnerskie relacje z klientami i współpracownikami.  
 
Zarząd TAURON Wytwarzanie S.A. jednego z największych wytwórców energii elektrycznej ogłasza rekrutację  
na: 
 

Stanowiska Pracy związane z eksploatacją Bloków Energetycznych 
 
 
Miejsce pracy: TAURON Wytwarzanie S.A.  

- Oddział Elektrownia Jaworzno III 
- Oddział Elektrowni Łaziska 
- Oddział Elektrownia Łagisza 

 

Nr ref. TW/2022/04/10 

  

  

 

    

 

 

Obowiązki: 

 praca na stanowiskach związanych z eksploatacją bloków energetycznych.   

 po okresie szkolenia praca w ramach prowadzenia procesów technologicznych i eksploatacji urządzeń 
energetycznych  
 
 

Wymagania: 

 wykształcenie średnie techniczne, preferowane o specjalności: elektryk, automatyk, mechatronik 

 wiedza z zakresu procesów technicznych związanych z wytwarzaniem energii elektrycznej 

 komunikatywność i umiejętność współpracy w dużym zespole; 

 dobra organizacja pracy 

 



 

 

 

 
 

 zaangażowanie w wykonywane zadania 

 zaangażowanie w pracę zespołową, proponowanie ulepszeń, koncentracja na wysokiej jakości pracy, 

stałe doskonalenie się 

 

 
Mile widziane:  

 praktyczne umiejętności techniczne zdobyte w trakcie nauki  
 umiejętności analizowania danych eksploatacyjnych  

 
Oferujemy: 

 profesjonalne wdrożenie do pracy na nowym stanowisku 

 interesującą, pracę w zespole specjalistów z dużym doświadczeniem 

 możliwość rozwoju zawodowego 

 atrakcyjne warunki zatrudnienia i wynagrodzenia 
 po okresie szkolenia  proponujemy pracę w ramach prowadzenia procesów 

technologicznych i eksploatacji urządzeń energetycznych 

 

Dodatkowe informacje: 

 

Zainteresowane osoby prosimy o składanie aplikacji (CV oraz List motywacyjny) do dnia 15 maja 2022 r.   

na adres mailowy: tw.ce-rekrutacja@tauron-wytwarzanie.pl 

 

Aby zaaplikować, kliknij w poniższy przycisk „Aplikuj” 

 

Zastrzegamy sobie możliwość kontaktu z wybranymi kandydatami. 

 

 
 
 

W CV należy zamieścić oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych o treści: „Wyrażam zgodę na 
przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb w/w procesu rekrutacji prowadzonego na w/w stanowisko przez TAURON 
Wytwarzanie S.A. - zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2019r., 
poz. 1781 ze zm.)”. 

Informujemy, że na podstawie Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., 
poz. 1781 ze zm.) ma Pan/Pani prawo dostępu do swoich Danych Osobowych, do ich poprawiania oraz usuwania. 
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